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ՀՈԴՎԱԾ 19. ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ 
 
1. Կարգապահական պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանքներ են 

համարվում` 
1) հակաիրավական վարքագիծը շարունակելը, չնայած այն դադարեցնելու մասին դրա 

համար լիազորված անձանց պահանջին. 
2) մեկ տարվա ընթացքում կրկին կարգապահական իրավախախտում կատարելը, որի 

համար անձն արդեն ենթարկվել է կարգապահական տույժի. 
3) իրավախախտում կատարելը նախկինում հանցագործություն կատարած 

դատվածություն ունեցող անձի կողմից. 
4) իրավախախտումը մի խումբ անձանց կողմից կատարելը. 
5) իրավախախտումը մարտական խնդիր իրականացնելիս կամ ռազմական դրության 

կամ պատերազմի պայմաններում կամ այլ արտակարգ հանգամանքներում կատարելը. 
6) իրավախախտումը ալկոհոլ կամ թմրանյութ կամ այլ հոգեմետ նյութեր օգտագործած 

վիճակում կատարելը: 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 27. ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
 
1. Կարգապահական տույժը կիրառվում է անհատական կարգով` կարգապահական 

իրավախախտում թույլ տված զինծառայողի նկատմամբ: Տույժ նշանակելիս հաշվի են 
առնվում կատարված իրավախախտման բնույթը, իրավախախտի անձը, նրա մեղքի 
աստիճանը, պատասխանատվությունը մեղմացնող եւ ծանրացնող հանգամանքները: 

2. Զինծառայողին կարգապահական իրավախախտման համար կարգապահական տույժ 
չի կարող տրվել, եթե կարգապահական իրավախախտում կատարելու օրվանից անցել է 6 
ամիս մեկ տարի՝ բացառությամբ հասցված նյութական վնասի հայտնաբերման դեպքի, 
որի պարագայում կարգապահական տույժ չի կարող տրվել, եթե նյութական վնասը 
հասցնելու օրվանից անցել է երեք տարի: Նշված ժամկետի ընթացքում կարգապահական 
տույժ տրվում է կարգապահական իրավախախտման մասին հրամանատարին (պետին) 
հայտնի դառնալու օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում ՝ չհաշված նշանակված 
ծառայողական քննության անցկացման կամ ծառայողական քննության կասեցման 
ժամանակահատվածները: Կարգապահական տույժն ի կատար է ածվում 
կարգապահական տույժի ենթարկելու մասին հրամանում նշված ժամկետում: 



3. Կարգապահական տույժը տրվում է գրավոր հրամանով: Կարգապահական տույժ 
տալու մասին հրամանում պարտադիր նշվում են կարգապահական խախտման էությունը, 
տվյալ կարգապահական տույժը կիրառելու հիմնավորվածությունը, զինծառայողի մեղքի 
աստիճանը: Այն հրամանատարները, ովքեր գրավոր հրամաններ տալու իրավասություն 
չունեն, ենթակա զինծառայողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու դեպքում ոչ 
ուշ, քան 1-օրյա ժամկետում, կիրառված տույժի, կարգապահական խախտման բնույթի, 
տվյալ կարգապահական տույժը կիրառելու հիմնավորվածության եւ զինծառայողի մեղքի 
աստիճանի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ գրառում են կատարում զինծառայողի 
հաշվառման (ծառայողական) քարտում: Կարգապահական տույժ տալու մասին հրամանը 
և/կամ հաշվառման (ծառայողական) քարտում կատարված գրառումը ստորագրությամբ 
ներկայացվում է զինծառայողի ծանոթացմանը, իսկ զինծառայողի պահանջի դեպքում 
նրան տրամադրվում է նաև քաղվածք՝ կարգապահական տույժ տալու մասին հրամանից 
և/կամ հաշվառման (ծառայողական) քարտում կատարված գրառումից: 

4. Զինծառայողի կողմից կարգապահական կոպիտ խախտում թույլ տալու դեպքում, իսկ 
սպաների կատարած կարգապահական խախտման պարագայում` պարտադիր կարգով, 
ինչպես նաեւ հրամանատարի (պետի) կողմից որոշված այլ դեպքերում իրավասու 
հրամանատարի (պետի) հրամանով նշանակվում է ծառայողական քննություն` 
կարգապահական խախտման բնույթը, դրա կատարման հանգամանքները եւ 
հետեւանքները պարզելու, կատարմանը նպաստող պատճառներն ու պայմանները 
բացահայտելու, զինծառայողի մեղքի աստիճանը եւ կարգապահական տույժի տեսակը 
որոշելու համար: Ծառայողական քննություն նշանակելու իրավունք ունեցող 
հրամանատարների (պետերի) անվանացանկը եւ ծառայողական քննության անցկացման 
կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 
նորմատիվ հրամանով:  

4.1. Զինծառայողի նկատմամբ նշանակված ծառայողական քննությունը կասեցվում 
է՝ զինծառայողի ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով բացակայության 
կամ գործուղման կամ արձակուրդի մեջ գտնվելու կամ ծառայողական քննության 
կատարմանը ժամանակավորապես խոչընդոտող այլ անհաղթահարելի ուժ առաջացած 
լինելու դեպքերում, իսկ այդ հանգամանքների  վերանալու օրվանից 3 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում ծառայողական քննությունը վերսկսվում է: Ծառայողական քննության 
ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված 
հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում այդ մասին զեկուցվում է 
ծառայողական քննություն նշանակած հրամանատարին (պետին) և նրա 
հանձնարարությամբ տեղեկացվում է քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնին՝ 
միաժամանակ ուղարկելով ծառայողական քննության նյութերի պատճենները, և 
ծառայողական քննությունը կասեցվում է: Տեղեկացման շրջանակներում քրեական 
հետապնդում իրականացնող մարմնի կողմից քրեական վարույթի հարուցումը մերժելու 
դեպքում ծառայողական քննությունը վերսկսվում է մերժման որոշումը ստանալու 
օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ քրեական վարույթ հարուցվելու 
դեպքում ծառայողական քննությունը վերսկսվում է քրեական վարույթով ուժի մեջ մտած 
վերջնական որոշումը ստանալու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
5. Զինծառայողը, որի նկատմամբ նշանակված է ծառայողական քննություն, 

ծառայողական քննությանը մասնակցելու պահից գրավոր ծանոթացվում է անցկացվող 
ծառայողական քննության շրջանակներում իր իրավունքներին և 



պարտականություններին,  իրավունք ունի ծառայողական քննության անցկացման 
ժամանակ ծանոթանալու իր մասնակցությամբ կատարված գործողությունների ընթացքի, 
բովանդակության, արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերին եւ դրանց 
կապակցությամբ ներկայացնելու առաջարկություններ, բացատրություններ կամ 
առարկություններ, ինչպես նաեւ մինչեւ ծառայողական քննության ավարտը ծանոթանալու 
ծառայողական քննության նյութերին, ներառյալ` ծառայողական քննության արդյունքներով 
կազմված եզրակացությանը, սույն օրենքով սահմանված կարգով այն բողոքարկելու: 

6. Տրված կարգապահական տույժերը, ինչպես նաեւ թույլ տրված կարգապահական 
խախտումներն իրավասու հրամանատարի (պետի) որոշմամբ կարող են քննարկվել 
համապատասխանաբար շարքային կազմի եւ կրտսեր ենթասպայական կազմի 
զինծառայողների նկատմամբ` անձնակազմի եւ սերժանտական ժողովներում, ավագ 
ենթասպայական կազմի զինծառայողների նկատմամբ` ենթասպայական ժողովներում, 
սպայական կազմի զինծառայողների նկատմամբ` սպայական ժողովներում կամ սպայի 
պատվի դատարաններում: Սույն մասում նշված ժողովների եւ սպայի պատվի 
դատարանների կազմակերպման ու դրանցում հարցերի քննարկման կարգը սահմանվում է 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի նորմատիվ հրամանով: 

7. Եթե ենթակա զինծառայողի կողմից թույլ տրված կարգապահական խախտման 
ծանրության համեմատ հրամանատարը (պետը) իր իրավասությանը վերապահված 
կարգապահական տույժ տալու իրավունքը համարում է ոչ բավարար, ապա կարող է 
միջնորդել ավելի բարձր հրամանատարին (պետին)` կարգապահական խախտում թույլ 
տված զինծառայողի նկատմամբ կիրառել ավելի խիստ կարգապահական տույժ: Իրեն 
վերապահված կարգապահական տույժ տալու իրավունքը գերազանցելու համար 
հրամանատարը (պետը) ենթակա է կարգապահական պատասխանատվության: 

8. Ավագ հրամանատարը (պետը) իրավունք չունի նվազեցնելու կրտսեր հրամանատարի 
(պետի) տված կարգապահական տույժը, եթե վերջինս չի գերազանցել իրեն վերապահված 
կարգապահական տույժ տալու իրավունքը կամ եթե կարգապահական տույժը չի 
բողոքարկվել: Ավագ հրամանատարը (պետը) իրավունք ունի փոխելու կրտսեր 
հրամանատարի (պետի) տված կարգապահական տույժը եւ կարգապահական խախտում 
թույլ տված զինծառայողի նկատմամբ կիրառելու ավելի խիստ կարգապահական տույժ, եթե 
գտնում է, որ կրտսեր հրամանատարի (պետի) տված կարգապահական տույժը չի 
համապատասխանում կարգապահական խախտման ծանրությանը: 

9. Զինծառայողն իրավունք ունի իրեն տրված կարգապահական տույժը բողոքարկելու 
ըստ վերադասության` սույն օրենքով եւ այլ օրենքներով սահմանված կարգով: 

9. Զինծառայողն իրավունք ունի իրեն տրված կարգապահական տույժը 
բողոքարկել կարգապահական տույժը կիրառած հրամանատարի (պետի) նկատմամբ 
սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված կարգապահական իրավունք ունեցող 
վերադաս հրամանատարին (պետին)՝ սույն օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 
սահմանված ժամկետում, կամ երկամսյա ժամկետում՝ դատական կարգով: Քննարկելով 
բերված բողոքը` իրավասու հրամանատարը (պետը) իրավունք ունի` 

1) բավարարելու բողոքն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն` փոփոխել 
կարգապահական տույժի տեսակը կամ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 
հրամանը ճանաչել անվավեր. 

2) մերժելու բողոքը` կարգապահական տույժ կիրառելու մասին հրամանը թողնելով 
անփոփոխ: 



10. Զինծառայողներին տրված կարգապահական տույժերի հաշվառման կարգը 
սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի նորմատիվ 
հրամանով: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 28. ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
 
1. "Նկատողություն" եւ "խիստ նկատողություն" կարգապահական տույժերը կիրառվում 

են հրամանով եւ կարող են հայտարարվել հայտարարվում են անհատապես կամ շարքի 
առաջ: 

2. "Զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկում" եւ 
"աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակում" կարգապահական տույժերը կիրառվում 
են հրամանով եւ կարող են հայտարարվել հայտարարվում են անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ` "Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին 
ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: "Զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական 
արձակումից զրկում" կարգապահական տույժի ենթարկված զինծառայողը ոչ պակաս, քան 
մեկ շաբաթով զրկվում է զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակման 
իրավունքից, իսկ "աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակում" կարգապահական 
տույժի ենթարկված զինծառայողին տրվում է ոչ պակաս, քան 1 արտահերթ աշխատանքի 
վերակարգ, որի տեւողությունը չի կարող գերազանցել 4 ժամը եւ օրվա կարգացուցակով 
նախատեսված երեկոյան անվանականչի հայտարարումը: 

3. "Հիմնական արձակուրդի տրման հետաձգում" կարգապահական տույժը կիրառվում է 
հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժը կրելու ընթացքում 
զինծառայողին չի տրվում արձակուրդ: Ընդ որում, նման կարգապահական տույժ չի կարող 
տրվել պարտադիր զինծառայողի ծառայության վերջին երեք ամիսների ընթացքում: 

4. "Կարգապահական վաշտ ուղարկելը" տույժը տրվում է մեկից ավելի անգամ 
դիտավորությամբ կարգապահական խախտումներ թույլ տալու համար կարգապահական 
տույժերի ենթարկված կամ մեկ կոպիտ խախտում թույլ տված զինծառայողին, կիրառվում է 
հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: "Կարգապահական վաշտ ուղարկելը" տույժ տրվում է 
զորամասի հրամանատարից ոչ ցածր պաշտոն զբաղեցնող հրամանատարների (պետերի) 
հրամանով: "Կարգապահական վաշտ ուղարկելը" տույժի ենթարկված զինծառայողներն 
ուղարկվում են համապատասխան կարգապահական վաշտեր, որոնք ստեղծվում են 
կայազորային սկզբունքով: Կարգապահական վաշտերում իրականացվում է օրվա 
խստացված կարգացուցակով ծառայություն: Կարգապահական վաշտերի ցանկը եւ օրվա 
խստացված կարգացուցակը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարի նորմատիվ հրամանով: 

5. "Գերատեսչական կրծքանշանից զրկում" կարգապահական տույժը կիրառվում է 
հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժ տալու դեպքում 
զինծառայողից վերցվում է ստացած համապատասխան գերատեսչական կրծքանշանը: 

6. "Նախազգուշացում պաշտոնին ոչ լրիվ համապատասխանության մասին" 
կարգապահական տույժը կիրառվում է հրամանով եւ կարող է հայտարարվել 
հայտարարվում է անհատապես կամ համապատասխան շարքի առաջ: Նշված 



կարգապահական տույժը կրելու ընթացքում նոր կարգապահական խախտում թույլ տալու 
համար կարգապահական տույժի ենթարկված զինծառայողն իրավասու հրամանատարի 
(պետի) հրամանով ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից եւ կարող է նշանակվել ցածր 
պաշտոնի կամ համապատասխան թափուր պաշտոն չլինելու դեպքում օրենքով սահմանված 
կարգով արձակվել զինվորական ծառայությունից: 

7. "Պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժը կիրառվում է 
հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժի ենթարկված 
զինծառայողն իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանով ազատվում է զբաղեցրած 
պաշտոնից եւ նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնից մեկ աստիճանով ցածր պաշտոնի: 

8. "Զինվորական կոչման իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժը 
կիրառվում է հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժի ենթարկելու մասին 
իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանով զինծառայողը համարվում է շնորհված 
զինվորական կոչումից մեկ աստիճան ցածր զինվորական կոչում ունեցող: 

9. "Հերթական զինվորական կոչում ստանալու ժամկետը կասեցնելը" կարգապահական 
տույժը կիրառվում է հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես 
կամ համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժի կրման 
ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում զինծառայողի ունեցած զինվորական կոչման կրման 
ժամկետում: 

10. "Ռազմաուսումնական հաստատությունից հեռացում" կարգապահական տույժը 
կիրառվում է հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժի ենթարկված 
զինծառայողն իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանով ուղարկվում է օրենքով 
սահմանված կարգով հետագա զինվորական ծառայությունը շարունակելու կամ արձակվում 
է զինվորական ծառայությունից: 

11. "Զինվորական ծառայությունից արձակում" կարգապահական տույժը կիրառվում է 
հրամանով եւ կարող է հայտարարվել հայտարարվում է անհատապես կամ 
համապատասխան շարքի առաջ: Նշված կարգապահական տույժի ենթարկված 
զինծառայողն իրավասու հրամանատարի (պետի) հրամանով արձակվում է զինվորական 
ծառայությունից` օրենքով սահմանված կարգով: 

 
 
ՀՈԴՎԱԾ 30. ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
 
1. Զինծառայողները համարվում են կարգապահական տույժ չունեցող` կարգապահական 

տույժը կրելու ժամկետը լրանալու կամ որպես խրախուսանք կարգապահական տույժը 
հանվելու դեպքում: 

2. Կարգապահական տույժը կրելու ժամկետը համարվում է լրացած` 
1) "նկատողություն" կարգապահական տույժի տրման օրվանից 3 ամիս հետո. 
2) "խիստ նկատողություն" կարգապահական տույժի տրման օրվանից 4 ամիս հետո. 
3) "զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկում" 

կարգապահական տույժով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո. 
4) "աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակում" կարգապահական տույժի տրման 

օրվանից 2 ամիս հետո. 



5) "հիմնական արձակուրդի տրման հետաձգում" կարգապահական տույժով 
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո. 

6) "կարգապահական վաշտ ուղարկելը" կարգապահական տույժի տրման օրվանից 6 
ամիս հետո. 

7) "գերատեսչական կրծքանշանից զրկում" կարգապահական տույժի տրման օրվանից 6 
ամիս հետո. 

8) "նախազգուշացում` պաշտոնին ոչ լրիվ համապատասխանության մասին" 
կարգապահական տույժի տրման օրվանից 1 տարի հետո. 

9) "պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժի տրման օրվանից 1 
տարի հետո. 

10) "զինվորական կոչման իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժի տրման 
օրվանից 1 տարի հետո. 

11) "հերթական զինվորական կոչում ստանալու ժամկետը կասեցնելը" կարգապահական 
տույժով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված համապատասխան կարգապահական 
տույժը կրելու ժամկետի ընթացքում նոր կարգապահական խախտում թույլ տալու համար 
զինծառայողին կարգապահական տույժ տալու դեպքում նախորդ կարգապահական տույժի 
կրման ժամկետը կասեցվում է, եւ ժամկետի հաշվարկը սկսվում է նոր կարգապահական 
տույժի կրման համար նախատեսված ժամկետով, եթե նոր կարգապահական տույժի կրման 
ժամկետը պակաս չէ նախորդ կարգապահական տույժի կրման համար մնացած ժամկետից: 

4. "Տրված կարգապահական տույժի հանում" խրախուսանքը զինծառայողին կարող է 
տրվել միայն սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված յուրաքանչյուր կարգապահական 
տույժը կրելու ժամկետի ոչ պակաս, քան կեսը լրացած լինելու դեպքում: Միաժամանակ 
մեկից ավելի կարգապահական տույժ չի կարող հանվել, եւ մեկից ավելի կարգապահական 
տույժ ունենալու դեպքում հանվում է ստացած վերջին կարգապահական տույժը: 

5. "Տրված կարգապահական տույժի հանում" խրախուսանքը չի կարող տրվել 
"ռազմաուսումնական հաստատությունից հեռացում" կարգապահական տույժի դեպքում: 

6. "Պաշտոնի իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժը կրելու ժամկետը 
լրանալու կամ որպես խրախուսանք կարգապահական տույժը հանվելու դեպքում 
զինծառայողը ոչ ուշ, քան 30-օրյա ժամկետում նշանակվում է մինչեւ կարգապահական 
տույժը ստանալը զբաղեցրած կամ դրան հավասարազոր պաշտոնում` համապատասխան 
թափուր հաստիքի առկայության դեպքում եւ ատեստավորման կարգով: 

7. "Զինվորական կոչման իջեցում մեկ աստիճանով" կարգապահական տույժը կրելու 
ժամկետը լրանալու կամ որպես խրախուսանք կարգապահական տույժը հանվելու դեպքում 
զինծառայողին ոչ ուշ, քան 30-օրյա ժամկետում շնորհվում է մինչեւ կարգապահական 
տույժը ստանալն ունեցած զինվորական կոչումը` անկախ զբաղեցրած պաշտոնից: Այս 
դեպքում մինչեւ զինվորական կոչման իջեցումն ունեցած զինվորական կոչման կրման 
ժամանակահատվածը հաշվարկվում է տվյալ զինվորական կոչման կրման համար օրենքով 
սահմանված ժամկետում: 

8. "Հերթական զինվորական կոչում ստանալու ժամկետը կասեցնելը" կարգապահական 
տույժը կրելու ժամկետը լրանալու կամ որպես խրախուսանք կարգապահական տույժը 
հանվելու դեպքում զինծառայողի հերթական զինվորական կոչման կրման հաշվարկի 
ընթացքը վերսկսվում է: 

 
ԳԼՈՒԽ 5 



 
ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍ 

 
ՀՈԴՎԱԾ 31. ՀՐԱՄԱՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼԸ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼԸ 
 
1. Հրամանատարի (պետի) օրինական եւ սահմանված կարգով տրված հրամանը 

ստորադասի (ենթակայի) կողմից չկատարելն առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ զորամասի տեղաբաշխման 
վայրից հերթական արձակումից զրկելով կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ 
քսան օր տեւողությամբ, իսկ ենթասպաների կամ սպաների նկատմամբ` խիստ 
նկատողությամբ կամ կոչումը մեկ աստիճանով իջեցնելով կամ հերթական կոչում ստանալու 
ժամկետը կասեցնելով` վեց ամիս ժամկետով, կամ զինվորական ծառայությունից 
արձակմամբ: 

2. Հրամանատարի (պետի) օրինական եւ սահմանված կարգով տրված հրամանը 
ստորադասի (ենթակայի) կողմից ժամանակին չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն 
առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկելով, իսկ ենթասպաների 
կամ սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է մի խումբ 
անձանց կողմից, առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ հիմնական արձակուրդի 
տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս 
ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` զինվորական կոչման մեկ 
աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին 
անհամապատասխանության մասին: 

4. Հրամանը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը ծառայության նկատմամբ 
անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետեւանքով առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկելով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ հերթական կոչում ստանալու ժամկետը 
կասեցնելով` երեք ամիս ժամկետով: 

5. Սույն հոդվածով նախատեսված կարգապահական խախտման համար 
ռազմաուսումնական հաստատությունում սովորող զինծառայողների նկատմամբ կարող է 
կիրառվել նաեւ "ռազմաուսումնական հաստատությունից հեռացում" կարգապահական 
տույժի տեսակը: 

6. Սույն գլխի իմաստով հրամանատար (պետ) է ի պաշտոնե կամ կոչումով ավագ 
համարվող այն անձը, որը տվյալ իրավահարաբերությունների շրջանակներում տվյալ 
զինծառայողի նկատմամբ ունեցել է վերադասություն` իր լիազորություններից բխող 



հրամաններ, հանձնարարականներ տալու եւ դրանց կատարումը ապահովելու 
իրավասությամբ: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 32. ԶՈՐԱՄԱՍԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐՆ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԹՈՂՆԵԼԸ 
 
1. Զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելը, բայց ոչ ավելի, քան երեք 

օրից ավելի տեւողությամբ, կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելը կամ առանց 
հարգելի պատճառների ժամանակին ծառայության չներկայանալը, եթե դա չի առաջացնում 
քրեական պատասխանատվություն, առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ հիմնական արձակուրդի 
տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ տասնհինգ օր 
ժամկետով: 

2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից, առաջացնում են 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ զորամասի տեղաբաշխման 
վայրից հերթական արձակումից զրկելով կամ հիմնական արձակուրդի տրման 
հետաձգմամբ: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարել է սպան կամ 
ենթասպան, առաջացնում են կարգապահական պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին 
անհամապատասխանության մասին կամ հերթական զինվորական կոչում ստանալու 
ժամկետի կասեցմամբ` երեք ամիս ժամկետով: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են ռազմական 
դրության, պատերազմի ժամանակ կամ մարտի պարագաներում, առաջացնում են 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, կամ հերթական 
կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս ժամկետով, կամ զինվորական կոչման 
մեկ աստիճանով իջեցմամբ: 

5. Սույն հոդվածով, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքի, 
նախատեսված արարքներն առաջին անգամ կատարած զինծառայողը ազատվում է 
կարգապահական պատասխանատվությունից, եթե դրանք կատարել է ծանր 
հանգամանքների զուգորդման հետեւանքով: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 33. ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՄԱՐՏԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԵԼՈՒ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության վրա անակնկալ հարձակումը ժամանակին 

հայտնաբերելու եւ դրան դիմակայելու կամ Հայաստանի Հանրապետության 
անվտանգության ապահովմանն ուղղված մարտական հերթապահության կամ մարտական 
ծառայություն կրելու կանոնները խախտելն առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 



սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով 
իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության 
մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս 
ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ աստիճանով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է մարտական 
հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնների նկատմամբ անփույթ 
կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետեւանքով, առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից զրկմամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 34. ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Սահմանապահ ծառայություն կրելու կանոնները խախտելը սահմանապահ 

վերակարգի մեջ մտնող կամ սահմանապահ ծառայության այլ պարտականություններ 
կատարող անձի կողմից առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով 
իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության 
մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս 
ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ աստիճանով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է սահմանապահ ծառայություն կրելու կանոնների 
նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետեւանքով, առաջացնում է 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից զրկմամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 
 

ՀՈԴՎԱԾ 35. ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ԿԱՄ ԿԱՅԱԶՈՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԱՅԻՆ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնագրքային կանոնները խախտելը 

պահակախմբի կամ պարեկախմբի կազմի մեջ մտնող անձի կողմից առաջացնում է 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ զորամասի տեղաբաշխման 
վայրից հերթական արձակումից զրկելով կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ 
մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ 
կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` 



զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին, կամ զինվորական հերթական 
կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` 
մեկ աստիճանով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է պահակային կամ կայազորային ծառայության 
կանոնագրքային կանոնները կրելու կանոնների նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ 
վերաբերմունքի հետեւանքով, առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 

նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից զրկմամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 36. ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Զինծառայողի կողմից ներքին ծառայության կանոնագրքային կանոնները խախտելն 

առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 
խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 

կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով 
իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության 
մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս 
ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ աստիճանով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է ներքին ծառայության կանոնագրքային կանոնների 
նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետեւանքով, առաջացնում է 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ քսան օր ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից զրկմամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 37. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Հասարակական կարգը պահպանելու ժամանակ ծառայություն կրելու կանոնները 

խախտելը հասարակական անվտանգության ապահովման եւ հասարակական կարգի 
պահպանման վերակարգի մեջ մտնող անձի կողմից առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից 
զրկմամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` 
զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 



 
 
ՀՈԴՎԱԾ 38. ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ԱՆԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼԸ ԿԱՄ 

ՎՆԱՍԵԼԸ 
 
1. Զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական տեխնիկան կամ ռազմական այլ գույքն 

ինքնավստահությամբ կամ անփութությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելն առաջացնում է 
կարգապահական պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկելով կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից 
զրկմամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` 
զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 39. ԶԵՆՔԻ, ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՇՐՋԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 
ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Զենքի, ռազմամթերքի, ինչպես նաեւ ռադիոակտիվ նյութերի, պայթուցիկ կամ 

շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող այլ սարքերի, առարկաների կամ 
նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելն առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
հիմնական արձակուրդի տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով 
մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` խիստ 
նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից զրկմամբ կամ զինվորական կոչման 
մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին 
անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 40. ԶԵՆՔԸ, ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔԸ, ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ 
ՇՐՋԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՄ 
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ ՄԵԿ ՈՒՐԻՇԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼԸ 
 
1. Զինծառայողին վստահված զենքը, ռազմամթերքը, ռազմական այլ գույքը, ինչպես 

նաեւ ռադիոակտիվ նյութերը, պայթուցիկ կամ շրջապատի համար առավել մեծ վտանգ 
ներկայացնող այլ սարքերը եւ առարկաները սահմանված կարգի խախտմամբ մեկ ուրիշին 
հանձնելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 

խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 
կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ 
սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ գերատեսչական կրծքանշանից 
զրկմամբ կամ զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` 
զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 41. ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՐԱՇԱՀԵԼԸ, ԻՇԽԱՆԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ 



ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1. Հրամանատարի (պետի) կամ այլ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ 

պաշտոնեական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնեական 
լիազորությունների սահմանն անցնելն առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 

աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ հիմնական արձակուրդի 
տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս 
ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում 
ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ 
աստիճանով: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 42. ԱՆՓՈՒՅԹ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 
1. Ծառայության նկատմամբ հրամանատարի (պետի) կամ այլ պաշտոնատար անձի 

անփույթ վերաբերմունքն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 
խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 

կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ տասնհինգ օր ժամկետով, իսկ ենթասպաների 
եւ սպաների նկատմամբ` նկատողությամբ կամ խիստ նկատողությամբ կամ 
նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին, կամ 
զինվորական հերթական կոչում ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` երեք ամիս ժամկետով: 

 
 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 43. ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Մարտական, հատուկ կամ տրանսպորտային մեքենաներ վարելու կամ շահագործելու 

կանոնները խախտելն առաջացնում է կարգապահական պատասխանատվություն` 
խիստ նկատողությամբ կամ աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ 

հիմնական արձակուրդի տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` 
մինչեւ քսան օր ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` խիստ 
նկատողությամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած պաշտոնին 
անհամապատասխանության մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում ստանալու 
ժամկետի կասեցմամբ` երեք ամիս ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ աստիճանով: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 44. ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

ԽԱԽՏԵԼԸ 
 
1. Ռազմական թռչող սարքերի թռիչքների, դրանց նախապատրաստման կամ 

շահագործման այլ կանոնները խախտելն առաջացնում է կարգապահական 
պատասխանատվություն` 



աշխատանքի արտահերթ վերակարգի նշանակմամբ կամ հիմնական արձակուրդի 
տրման հետաձգմամբ կամ կարգապահական վաշտ ուղարկելով` մինչեւ մեկ ամիս 
ժամկետով, իսկ ենթասպաների եւ սպաների նկատմամբ` խիստ նկատողությամբ կամ 
զինվորական կոչման մեկ աստիճանով իջեցմամբ կամ նախազգուշացմամբ` զբաղեցրած 
պաշտոնին անհամապատասխանության մասին, կամ զինվորական հերթական կոչում 
ստանալու ժամկետի կասեցմամբ` վեց ամիս ժամկետով, կամ պաշտոնի իջեցմամբ` մեկ 
աստիճանով: 

 
 

 


